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Ata da 295a Reunião do Conselho Deliberativo do Ceam, realizada no dia cinco de maio de
dois mil  e  dezessete,  com início  às quatorze  horas e  cinquenta  minutos,  no Auditório do
Ceam. Membros presentes: diretora do Ceam, coordenadores dos Núcleos Temáticos e dos
Programas de Pós-Graduação e representantes constantes na lista de presença anexa, presidida
pela professora Maria Lúcia Pinto Leal, diretora do Ceam. 1) INFORME: 1.1) Regimento
do Ceam: o Regimento foi encaminhado ao Cepe e será levado à reunião do Consuni para
aprovação. A diretora do Ceam enfatizou que as comissões mencionadas no Regimento do
Ceam precisam começar a funcionar. Cada uma contará com três participantes. 1.2) Finaliza-
ção do Projeto do Planejamento Estratégico:  a professora Maria  Auxiliadora  César,  do
Nescuba, leu as propostas levantadas pelos Eixos Temáticos. Ela também ressaltou que essas
propostas do Planejamento Estratégico precisam ser executadas. O Planejamento foi aprovado
por unanimidade. 1.3) Oficina Nacional “Mobilidade Humana, Tráfico de Pessoas e Tra-
balho Escravo”, 8 e 9 de maio de 2017: será realizado no Auditório do Ceam com a presença
de vários palestrantes.  1.4) Seminário Internacional Culturas, Espaços e Saberes: Expe-
riências do Sul: a ser realizado na Universidade de Brasília nos dias 8 e 9 de maio de 2017,
no Auditório da Comunicação, promovido pelo Necoim/Ceam. 1.5) Revista do Ceam: a pro-
fessora falou novamente sobre a necessidade de ativar a revista e que contava com a colabora-
ção de todos os Núcleos. 1.6) Informes do Nelis: o Núcleo de Estudos de Linguagem e Soci-
edade (Nelis) e o Laboratório de Estudos Críticos do Discurso (Labec) promovem a visita da
profa. dra. Nuria Lorenzo-Dus (Universidad de Swansea, País de Gales, Reino Unido) à Uni-
versidade de Brasília de 14 a 21 de maio de 2017. Em sua estada na UnB, a professora minis-
trará um curso e apresentará uma conferência, ambos em espanhol. O curso “Confianza y Re-
laciones Inter-Personales e Inter-Grupales en el Discurso Digital” acontecerá nos dias 16 e 17
de maio, na Fiocruz, das 15h às 17h. E a conferência “El Discurso sobre la Pobreza y la Ex-
clusión Social de los Principales Líderes Políticos del Reino Unido (1900-2015)” será apre-
sentada no dia 19 de maio, na Fiocruz, das 15h às 17h. 1.7) Informe sobre evento do Neaz: o
Núcleo de Estudos Amazônicos (Neaz) está organizando o Fórum Internacional sobre a Ama-
zônia, a ser realizado na Faculdade de Saúde de 6 a 9 de junho de 2017, na Universidade de
Brasília. No evento estão previstos três painéis, apresentação de trabalhos e pôsteres, oficinas,
mesas-redondas e atividades culturais, com direito ao grafismo coletivo indígena. Na ocasião
será realizada uma feira de produtos da Amazônia. 1.8) Bolsas do Pibic: a diretora do Ceam
informou que irá verificar a possibilidade de ampliação das bolsas do Pibic para o Ceam. 1.9)
Informe sobre problemas de assédio na UnB: a diretora do Ceam cedeu a palavra ao diretor
do DEX,  Márcio  Florentino,  que  compareceu  à  reunião  representando  a  decana  Olgamir
Amancia. Márcio Florentino afirmou que a UnB está preocupada com o problema de assédio
nos campi. A professora Lourdes Bandeira solicitou a palavra e falou que o assédio moral, se-
xual e das relações de trabalho na UnB é um problema seriíssimo; que precisa ser implemen-
tada uma Política de Proteção à Mulher (alunas e servidoras) em relação à violência e ao abu-
so de autoridade; que as reclamações de alunas e servidoras são constantes, inclusive sobre a
“violência institucional” contra a diversidade de gênero. Ela ressaltou ainda que a universida-
de apoia, mas não age e que é patente a inércia institucional e que a única ocorrência que tem
chamado a atenção é o feminicídio. O assédio na UnB existe, não há como negar. Solicitaram
que Márcio Florentino articule uma reunião para que se passe da fala para a ação urgente com
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recursos humanos e financeiros para os campi. 2) DELIBERAÇÕES: 2.1) Projeto de exten-
são: “V Curso de Cuidados com a Pessoa Idosa com Demências”, proposto pelo Nepti. Pare-
cerista: professora Carla Targino, suplente de extensão do Ceam. Não foi votado porque a pa-
recerista não trouxe parecer. Este assunto ficou para a próxima reunião do CD-Ceam. 2.2)
Projeto de pesquisa “Corpos, sexualidade e direitos sexuais: sujeitos e ação política nos
feminismos contemporâneos”, proposto pelo Nepem/Ceam. Parecerista: professor Ma-
noel de Andrade, coordenador do Neaz/Ceam: a professora Lourdes Bandeira entregou a
documentação pendente, porém o professor Manoel Andrade, responsável pela emissão do pa-
recer, não trouxe seu parecer retificado. 2.3) Projeto Dimensionamento do Setor Público
Brasileiro: o projeto, proposto pelo Neomni, foi aprovado por unanimidade de acordo com o
parecer da professora Julie Schimied. 2.4) Extrapauta: Proposta de projeto do Movimento
de Educação de Base (MEB): foi proposta a criação de um espaço para formação de educa-
dores para a população de rua. Indagou-se se o Ceam tem interesse em fazer uma parceria
com o MEB, que é um movimento amplo e nacional. O projeto foi aprovado por unanimidade
pelo CD-Ceam. A professora Leila Chalub ficou responsável por coordenar este projeto no
Ceam. O professor Murilo Camargo informou sobre a reunião com o DEX e sobre o Fórum
dos Pró-Reitores e da Universidade Federal do Sul da Bahia.  3) ASSUNTOS GERAIS: foi
levantado novamente o problema da violência contra a mulher e sobre direitos humanos (ne-
gros, mulheres, LGBT). A professora Nair Bicalho, do Núcleo de Estudos para a Paz e Direi-
tos Humanos (Nep/Ceam), informou que conversou com a reitora Márcia Abrahão para ver
que proposta pode sair do Ceam, uma vez que há Núcleos envolvidos com essa temática no
Centro. A diretora do Ceam encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi en-
cerrada às dezesseis horas e vinte e cinco minutos. Esta ata foi lavrada por mim, Anne Christi-
ne  dos  Santos  Braga  _____________________,  Érica  Sidou  Rodrigues  de  França,
___________________, Fatima Rejane de Meneses _____________________ e Raimunda
Dias Saldanha _____________________, que atuamos como secretárias na Plenária.
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